Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ"
2. Код за ЄДРПОУ: 32565288
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95
5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.nowystyl.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 23.04.2018р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного
акціонера;
Предмет правочину - зміна умов Контракту № 15/10/M від 15.10.2008р., а саме внесення
змін до п. 4.2. Контракту шляхом доповнення умови, що загальна вартість Контракту є
попередньою і необов'язковою для Покупця, Покупець вирішує на свій розсуд придбати
загальну вартість.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 7 000 000,00 (сім
мільйонів) євро, що за курсом НБУ на 23.04.2018р. складає - 225 561 420,00 грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 577 777
тис.грн.;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 39,04%;
Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за" - 12 862 593 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені
законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Івіна В.В. М.П.
24.04.2018

